
Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Za školou 55, 253 01 Hostivice, 
tel: 702 155 417, skola@zschyne.cz 

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Zápis ze 34. zasedání Školské rady ZŠ Chýně 
  

Datum konání: 8.10.2018 
Místo konání: sborovna, Základní škola Chýně 
Zahájení zasedání: 17:45 hod. 
Přítomni: Tereza Čápová 

Mgr. Miluše Janotová 
                        Stanislav Barek 

Mgr. Zuzana Čermáková 
                        Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy 
Nepřítomny(omluveny): Mgr. Kateřina Buncík 

Pavla Růžková 
 
  
V 17:45 zahájeno zasedání diskusí členů školské rady k výroční zprávě a fungování školské              
rady po volbách do zastupitelstva. 

V 18:17 přizván ředitel školy. 

Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele. 
Školská rada schvaluje 
Zapisovatel: Tereza Čápová 
Ověřovatel: Miluše Janotová 
 
Program jednání: 
 

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání 
2. Projednání výroční zprávy za rok 2017/2018 
3. Informace o hospodaření školy 
4. Organizace mimoškolních aktivit - podněty a připomínky 
5. Různé 

Pro: 4 
Proti: 0 
Návrh usnesení byl schválen. 
 
Kontrola zápisu z minulého zasedání a kontrola úkolů. 
Zápis byl kontrolován, odsouhlasen a podepsán. 
Kontrola úkolu z minula: viz. bod programu 
 

1) Kontrola úkolů z minula 

● Vize školy byla prezentována na třídních schůzkách, dosud není zveřejněna na           
webových stránkách školy - zadání pro pana ředitele 

● Návrh zvážit možnost prezentace vizí v prostorách školy, sjednotit s výzdobou a            
výtvarným pojetím označení dveří atd. 

● Možnost mezinárodní spolupráce – připomínka nabídky z minula od paní Čápové.          
Bylo by dobré určit priority v rámci strategického plánu a zvážit, jestli by mezinárodní             
spolupráce nemohla být jednou z priorit i z hlediska kapacity učitelů. Pokračuje           
diskuze na téma priorit ze strategického plánu pro tento školní rok. Zaznívá názor             



paní učitelky Čermákové, že by bylo potřeba trochu zpomalit tempo rozvoje a začít se              
soustředit na upevňování základů fungování školy. Ukotvení učitelů v současném         
stavu. Paní Čápová navrhuje panu řediteli vyhodnotit, kolik z vytyčených cílů           
plynoucích z analýzy má škola pro tento rok v plánu, s kolika již začala nebo začne a                 
vyhodnotit, zda je to v možnostech školy tento objem splnit. Nesoustředit se jen na              
provozní cíle, ale zahrnout i ty dlouhodobější a koncepční.  

● Oslovení rodičů s možnostmi, jak podporovat školu proběhne později a         
pravděpodobně podobně jako vloni – prezentací možnosti podpory přes webové          
stránky. 

● Komunikace s komunitním koordinátorem ohledně zahraniční spolupráce a navázání        
kontaktů se subjekty v obci, které by se školou mohly spolupracovat se odkládá,             
počkáme na situaci po volbách. 

● ŠVP pro první stupeň byl na minulém zasedání předložen ve finální podobě,            
následně proběhla korektura textu (pan ředitel děkuje paní Janotové za pomoc) a            
nyní je dokument připraven ke zveřejnění na webu školy - zadání pro pana ředitele. 
 

2) Projednání výroční zprávy za rok 2017/2018 
● Výroční zpráva byla předložena panem ředitelem nekompletní, je třeba doplnit          

informaci o MŠ a přípravné třídě, upravit odstavec o školní družině, doplnit chybějící             
informace o cenách seminářů DVPP, zapracovat připomínky od paní Růžkové,          
upravit odstavec o vybavení kabinetů.  

● Pan ředitel zkompletuje a zašle výroční zprávu členům školské rady do konce týdne k              
vyjádření a schválení.  
 

3) Informace o hospodaření školy 
● Představena tabulka čerpání rozpočtu za období 1.-7./2018. Podle odhadů ekonoma          

by v letošním roce neměla škola hospodařit se schodkem, čerpání financí z rozpočtu             
probíhá podle plánu. Třídní fondy za loňský školní rok vyúčtovávají třídní učitelé,            
hospodaření se školním fondem je v režii hospodářky školy.  

 
4) Organizace mimoškolních aktivit - podněty a připomínky 

● Připomínka k době otevření školy, jak řešit kroužky, které začínají před 17 hodinou a             
končí po 17 hodině, jak toto řešit? Podněty od rodičů především v úterý a středu na                
kroužky, které začínají až po 17 hodině nebo se jejich konec překrývá - hlavně              
atletika při přechodu z haly nebo z venku v 17.30 nebo kroužek ZUŠ. Lektoři by si                
měli puštění dětí do školy zajistit, ale v praxi to zatím moc nejde, na děti čekají nebo                 
pro ně chodí rodiče, kteří se nemohou dostat do budovy, zároveň pokud jsou děti              
venku, zůstávají jim věci v budově.  

● Tyto děti si mají vzít všechny věci s sebou na kroužek do haly, aby se pak do školy                 
nemusely vracet. Lektoři ZUŠ si pro děti po 17 hodině chodí k hlavnímu vchodu a              
vpouští je do školy na lekci. O tomto postupu byli lektoři kroužku informováni Leonou              
Vyvialovou.  

5) Různé 

● Dodržování školního řádu, používání mobilních telefonů v době zákazu. Paní Čápová           
děkuje paní učitelce Vodičkové za řešení situace v 6.B.  

● Zvážení zamykání budovy ráno mezi 7.45-7.55 - předložen podnět od rodiče, jaké to             
škole přináší benefity a je to opravdu nutné, není jiné řešení? Ano, je to nutné. Dříve                
není ve škole pedagogický dohled, jsou to také kapacitní důvody v družině. Rovněž             
zmíněno vcházení rodičů ráno do budovy školy s dětmi, měsíční adaptační režim pro             
nové děti končí, škola bude rodiče žádat o omezení vstupu.  



● Odsouhlasení projektu fyzika do škol na listopad - projekt je určen žákům 6. - 8. tříd,                
je pro školu zdarma a zahrnuje přednášku a experimenty, projednáno a schváleno            
panem ředitelem a panem učitelem Blaškem, čekáme na termín, některý pátek v            
listopadu, v době výuky dopoledne. 

● Zvážit jednotné focení pedagogů na medailonky na web - nabízel Jirka Grégr,            
obdobně jako pro školku. 

● Návrh na projekt Mixer days - projekt, kdy v konkrétní den skupina předem             
ohlášených rodičů stráví den ve škole se svými dětmi, ve výuce, u oběda, na              
odpoledních aktivitách. Rodič by to mohl nějak zaznamenávat, psát deník, fotit,           
natáčet. Vyžaduje to poslušnost a respekt od rodičů a na druhé straně otevřenost a              
vstřícnost ze strany učitelů. Předkládáme škole ke zvážení. 

● Plánování rozpočtu na příští rok a zohlednění nákladů spojených s provozem budovy            
a údržbou zahrady na další schůzi rady, pozvat pana školníka a zvážit také účast              
vedoucí školky. 

● Zabezpečení suplování v letošním roce, kolik je studujících pedagogů, kdo vykrývá           
jejich výuku? V letošním roce studují 4 (5?) učitelů, máme jednoho stálého suplenta a              
jednáme s dalším na částečný úvazek, rozvrh je sestaven tak,aby v době studia             
neměli daní učitelé žádné stěžejní předměty.  

● 15.10. proběhne ve škole schůze členů Klubu rodičů, pan ředitel je pozván. 
● Tříkrálová sbírka v roce 2019 - nějaký tip na potřebného školáka nebo školkové dítě -               

s hendikepem,tíživá situace v rodině atd. Pan ředitel a paní učitelka Čermáková            
navrhují školské radě konkrétní dítě/rodinu v těžké situaci, bude předloženo na schůzi            
Klubu rodičů a tlumočeno organizátorům TKS. 

● Akce Bubnování ve škole v prosinci a plánovaný workshop Klubu rodičů ve spolupráci             
se školou na rodičovské bubnování s Papisem Nyassem (9.2.2019 potvrzený          
workshop) - bude to společná akce se školou, protože aula v daném termínu není k               
dispozici je možností uskutečnit workshop v tanečním sále v hale. 

● Svatomartinský průvod - spoluúčast školy, nákup surovin, poskytnutí prostor ve          
cvičné kuchyni asi na 6.11., KR osloví i rodiče školkové pomocí letáku, organizaci v              
den průvodu koordinuje s Leonou Vyvialovou. 

● Program DOFE na škole, otevřeno v ČR pro děti od 13 let, lze nasměrovat zájemce               
na nějaké otevřené pracoviště, prezentovat program ve škole a nabídnout možnost           
se zapojit.  

● Prosba umístit kontakt na školskou radu a Klub rodičů do budoucna do školních             
diářů. 

● Prosím před konání předat šanon školské rady - odkládá se na příští zasedání. 
● Žádost o zřízení nástěnky/vývěsního místa pro školskou radu a Klub rodičů v            

prostorách školy - pan ředitel souhlasí a odkazuje na Leonu Vyvialovou. 
 
Zasedání ukončila předsedkyně školské rady ve 20:30 hod. 
Příští zasedání se bude upřesněno, hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu 
školy. 
 
Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady………………………………………… 
 
Mgr. Miluše Janotová..................................................................................................... 
 
Standa Barek ……………………………………………………………………… 
 
Mgr. Zuzana Čermáková ………………………………………………………………. 


